Van het bestuur

Beste ouders/verzorgers,
Terugkijkend op het afgelopen jaar is er veel gebeurd wat betreft ontwikkelingen rondom corona.
Wie had ooit gedacht dat we voor een tweede keer door corona weer moesten sluiten. Wat zijn we
trots op de ouder(s) en leidsters, hoe men in deze periode toch het beste ervan maakte. En wat
waren we blij dat we weer open mochten. We staan dan ook niet stil, maar hebben het afgelopen
jaar een mooie ontwikkeling doorgemaakt. De leidsters zijn allemaal in het afgelopen jaar druk
bezig geweest met de VVE-cursus en zo ontstaan er nieuwe ontwikkelingen. Gelukkig konden we u
als ouders/verzorgers via de sociale media laten zien in beeld wat er binnen allemaal gebeurde.
Onlangs had ik een aantal overleggen met de gemeente en daarin kwam naar voren dat men in
Woudenberg graag samenwerkt met De Ark vanwege de kwaliteit. Dat is een prachtig compliment
en we zien het ook terug in de liefde en aandacht die het personeel voor de peuters heeft. Vol
toewijding en passie gaan we het nieuwe jaar na de zomervakantie weer tegemoet.
Maar nu eerst zomervakantie. En misschien is er nu wel extra behoefte aan rust na zo’n bewogen
jaar. Ik kwam een gedicht tegen waarin dit mooi beschreven staat:
Eindelijk is het dan vakantie
niets dat moet en niksen mag.
Ruik de zee of hoor de vogels
op een zwoele zomerdag.
Eindelijk is het dan vakantie
voel het zonlicht op je snoet.
En het zand tussen je tenen
niksen mag en niets dat moet.
Waar je ook op vakantie zal neerstrijken
we raken nooit uitgekeken.
Op God Zijn Schepping in de natuur.
God heeft alles wonderlijk gemaakt
Hij is het die over ons leven waakt.
Een prachtige zomervakantie toegewenst en hopelijk tot ziens na de zomervakantie bij De Ark.
Namens het bestuur,
Petra de Voogd
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Actueel (thema’s)

De laatste nieuwsbrief alweer voordat de zomervakantie begint. Wat is de tijd weer
voorbijgevlogen. Gedurende het schooljaar hebben we peuters zien komen, vaak nog wat verlegen
en onwennig, en peuters zien gaan. Wat zagen we ze groeien in die tussenliggende tijd.
Nadat we het thema ‘jij en ik’ hebben afgerond, hebben we gewerkt
over het thema ‘zomer’. We hebben geleerd wat je in je koffer mee
moet nemen. Je onderbroek, je kleding, maar ook niet te vergeten je
knuffel. We hadden ook een echte tent in het lokaal staan. Wat hebben
we daar leuk mee kunnen spelen. Slapen, koken, eten, alles kon in en
rondom de tent. Wisten jullie ook dat er wel 10 kinderen in de tent
passen plus een juf?! Het was opeens zo rustig op de groep, en toen de
juf ging zingen om in de kring te gaan, kwamen er heel veel kinderen
uit de tent.
Inmiddels hebben we het thema zomer ook afgerond en deze laatste week is een feestweek. We
hebben heel veel kinderen die afscheid nemen omdat ze naar de basisschool hopen te gaan. Ook
kinderen die bijna jarig zijn en vast trakteren. De laatste dag mochten we allemaal verkleed. De
juffen waren ook verkleed. Hebben jullie de wortel juf zien lopen allemaal?
We willen iedereen bedanken voor dit fijne jaar. Ondanks alle beperkingen die er waren zijn we
heel dankbaar en blij dat tot nu zo goed heeft mogen lopen dit afgelopen jaar. Bijzonder dank voor
alle begrip rondom de maatregelen. En dank voor het meedenken hierin!
We willen iedereen een hele fijne vakantie toewensen! We hopen jullie DV. na de zomervakantie
allemaal weer in gezondheid te begroeten.
Hartelijke groet van alle juffen!
Ps. Wilt u de luier van uw peuter voor vertrek naar De Ark verschonen? Nu de dagdelen langer zijn,
wordt er meer verschoond. De tijd die daar voor nodig is beperken we graag zo veel mogelijk!

Wisseling kinderen
Tot ziens!

Zo rond de zomervakantie zullen weer een heel aantal peuters de peuterspeelzaal verlaten: Sem
Richtersz, Roos van der Jagt, Ruben Awanis, Eva en Juda Molenaar, Eva Wiegman, Elize Reijersen
van Buuren, Micha van den Born, Lucas Yosef, Jenoah de Voogd, Houda Abbas, Aron Jansen,
Hannah de Snoo, Liv van Dijk, Lynn van Beek, Finn Davelaar, Victor Driessen en Veerle van der
Meer.
Het ga jullie goed en een fijne tijd op de basisschool!
Welkom!

Ook zullen er weer nieuwe peuters starten na de zomervakantie: Tijn Richtersz, Maylieke
Wiegman, Matthias Post, Matz Joppe, Rhodé Mulder en David de Man.
Van harte welkom en een hele fijne tijd bij ons op de peuterspeelzaal!
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PILOT - één dagdeel per week naar de peuterspeelzaal

Omdat er nog lege plaatsen zijn, gaan we komend schooljaar een pilot draaien voor
nieuwe peuters die 1 dagdeel per week naar de peuterspeelzaal willen komen. Het
gaat in eerste instantie om twee plaatsen per groep. Kent u iemand die
geïnteresseerd is, we horen het graag!

Vrijwillig(st)er gezocht!

We zijn op zoek naar een vrijwillig(st)er die het leuk vindt om een aantal dagdelen
per week de juffen te ondersteunen bij allerlei voorkomende werkzaamheden. Ben
je geïnteresseerd of ken je iemand die daar geschikt voor kan zijn? Laat het ons
weten via de mail: info@pszdeark.nl

Nieuwsbericht van de oudercommissie

Aan alle ouders, verzorgers,
Momenteel bestaat de oudercommissie uit twee ouders. Wij zouden er graag één of twee leden bij
willen hebben. De oudercommissie heeft vooral een adviserende rol op het gebied van het
pedagogisch beleid, VVE, openingstijden, voeding, veiligheid en gezondheid. Ook enkele
praktische taken horen erbij zoals het verzorgen van de voorraad kraamcadeautjes, posters en
catering bij bepaalde gelegenheden. Afhankelijk van hoe druk het is vergaderen we zo'n 2 à 3 keer
per jaar.
Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een berichtje naar oudercommissie@pszdeark.nl

Geboren

Onze schoolfotograaf is opnieuw vader geworden. Op 29 maart is er een dochter geboren bij Remco
en Marieke van der Sloot: Maddie Rose Vièn. Maddie is het zusje van Lily en Avi.
Op 6 juni is er een dochter geboren bij Erik en Aline van Gelder: Sofia Anna Maria. Sofia is het
zusje van Louise.
Op 30 juni zijn Matthijs en Corianne Zijl verblijd met de geboorte van een dochter: Sifra Haddassah
Simone. Sifra is het zusje van Judah en Boaz.
Van harte gefeliciteerd met jullie dochters en Gods zegen toegewenst bij de opvoeding!

Voor de agenda
Zomervakantie

De zomervakantie is van maandag 19 juli tot en met vrijdag 27 augustus 2021.
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Open ochtend

Aan het eind van de zomervakantie, op zaterdag 28 augustus, is De Ark geopend voor nieuwe
peuters en andere belangstellenden. Ouders die overwegen hun peuter op te geven voor de
peuterspeelzaal kunnen een kijkje komen nemen. Voor de kinderen ligt het speelgoed klaar en is er
wat drinken. Ouders kunnen onder het genot van een bakje koffie hun vragen stellen. De open
ochtend is van 10.00u - 11.30u aan De Bosrand 25.
Studiedag

Op vrijdag 24 september 2021 hebben de jufs een studiedag. Daardoor komt de ochtendgroep van
deze dag te vervallen.
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